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Camiuh.o alio e Íraj-Toso,

Mas.. al('íi'rc e ddoitoso.

Cámües— G. ÍX. E. X— Lusiauas

I. — Ignorando a paragem, onde o meu ami-

go reside agora; e tendo-lhe visto alguns «folhe-

tins» no Commercio do Minho; aproveito-me da
benevolencia da redacção d’esta «folha», para unv
ligeiro «convivio epigraphico». — Não deixarão de

lucrar com elle, «embora esboçado apenas», os pou-

co lidos na epocha romana entre nós.
• Faço-o por estima e consideração ao meu ami-

go — aproveitando-me do remanso, a que me for-

çam ainda alguns soífrimentos passados— e uti-

lisando-me do colleccionarnento que estou fazendo,^

agrupando por assumptos umas «duas mil inscri-

pçoes romanas». — Dizem quasi todas respeito á

nossa península : — e são em parte copiadas por
mim, «nosproprios logares», as d’este districto de
Braga.

ÍI.— Endcreço-lhe as prim(‘iras palavras does-

te «convivio», felicitando-o cordialmentc, pela apro-
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ÀÍ:riacão do termo áo Portugal Antigo e Moderno.
^ K' enflora d'esta felicitação, sincera e franca,

uma obra minuciosa como ella.

Endereço-lhe as segundas, lembrando-lhe a van-

tagem d’ir deprecando o auxilio dos amadores, pa-

ra o coadjuvarem nas addições e correcçôes, a que
de necessidade o fórça a mesma obra.— Pela vas-

tidão dos assumptos; e pela multiplicidade das suas

correlacóes
;
não poderia sair ella depurada a nin-

guém, na primeira redacção dos contextos.— E’ da
natureza das cousas isto.

III.— Para o ir auxiliando n’esta ultima par-

te, vou indicar-lhe desde já uma «correcção impor-
tante», por ser d’assumpto que tenho entre mãõs
— deixando-lhe outras mais para depois.

Diz ella respeito ao fascículo 184, ultimo aqui

recebido em Braga : e refiro-me ao artigo Sá, co-

meçado na pag. 265, e findado na pag. 266.

IV.— Transcreve alli «quatro inscripçÕes ro-

manas» o meu amigo, copiadas de fD. Jeronymo
Contador d'Argote—auctor das Memórias para a
Historia Ecclesiastica do Arcebispado de Braga,
com as Antiguidades á obra correlativas.

Mas infelizmente para a epigraphia do nos-

so paiz, não é «Contador d’Argote» um escriptor

de confiança: — e a nao ser como «indices de mo-
numentos da epocha romana», de pouco mais- po-

dem servir-nos essas obras do reverendo theatino.

V.— Abra o meu amigo as Noticias Archeo-
logicas de Portugal, escriptas em allemão pelo Dr,
Emilio Hiihner, e vertidas em portuguez pelo nos-

so finado conkd.áQ Augusto Soromeiiho, por ordem
da acadçmia real das sciencias de Lisboa:—e achará

na pag. 4 a confirmação do meu «asserto», n’es-

tas palavras do sabio archeologo de Berlin

:

(.(Argote. . .
.
preoceupado com a idea

«d’cncher os seus in-folios, Teproduzlu quasi na in-
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</tegra as memórias que lhe vieram ás maos, sem
«lhes addicionar cousa alguma essencial; mas tam-
iòem, sem lhes fugir aos erros no texlo das inseri-

npçóes} e na designação dos logares».

VI.—Os «erros epigraphicos» das «duas ins-

cripções primeiras» do meu amigo— allusivas am^
bas ao Imperador Cesar Caio Messio Quinto Ti'a-

jano Decio— emenda-os facilmente o menos inicia-

do nos «estudos lapidares».—Deixal-os-hei por' isso

em silencio, como deixo ainda o fragmento da «in-

scripção 3.^»:— sentindo realmeníe, que o meu
amigo, «agora como n’outras vezes», tenha con-

fiado de mais no «volumoso archeologista».

Mas o que não posso, nem devo deixar no ol-

vido, é protestar-lhe não saber eu, o que deva
admirar mais em Contador <d'Argote :— «se o des-

leixo de crkiça epigraphica ás vezes, se ás vezes a

paciência de transcripções absurdas.

Pois copiar daco por decio, e nuto por ixvicto—como no caso agora ventilado—não tem eífecti-

vamente desculpa alguma.

VIL—Para o que também aproveito a oppor-

tunidade, é para lembrar aos menos lidos ndsto, que
n'um «numisma» de prata — indicado nas M/eda-

Ihas Iconographadas de Sabatier— ha no , «anver-

so» esta orla:

IMP. CAES. C. MESS. Q. DECIVS. TRAI. AVG.

Donde é facil inferir— «em comparação com
as alludidas inscripçÔesy>— que nos monumentos
públicos se dava a este imperador, umas vezes o

nome de «Caio Messio Quinto Trajano Decio», e

outras o de «Caio Messio Trajano Decio», com o

de «Caio Messio Quinto Decio Trajano».

VIII.— Com os dois nomes de «Trajano De-
cio», e com o epitheto de sancíissimo

; é conhecida
dos epigraphistas uma «inserV^ção romana» d(^



Tortosa na Hispanha — consagrada a seu íUho

uQuinto Hercnnio Etrusco Messio Decio».

Fez esta dedicaçao, coni as «lettras sacra-

mentacs»
OIID. D. C. D.,

a Ordem dos Deciiriôes da Colonia Deríosa: —
c lel-a cm testimunho d’aíTciçáo a este íilho da im-

peratriz «Hcrennia Cuprissenia Etruscilla»,
^

do

que só nos dáo noticia as suas medalhas, conjun-

ctamente com uma inscripção de Muralori e MaJ'“

que adduz Bonada algumas correcções.

IX.— Com o nome de «Trajano» sómente, é

conhecida também dos epigraphistas outra «ins-

cripçáo» de Tarragona em Hispanha—attribuida

ao imperador «Trajano Ulpio» na Silloge úe Bdnes-

(Class. II. n.^^ ii), «em desatlencão manifesta

do seu formulário caracteristico— mas como exem-

plo do dormitar homérico dos epigraphistas de

renome!
Erigiu-a Septimio oAcindino «agente de

^Decio nas Hispanias ;
e nas causas civis (urbanas

causas), o seu juiz vigário da província Tarraco-

nense (provinciae tarraconensis) — como n’estas

palavras a mesma «inscopção» exprime

:

AGEINS. PER. mSPANIAS

V. C. P. T.

VICE. SACRA. COGNOSCENS.

X. — Foi «Trajano Decio», por indole na-

tural, de caracter affavel e tolerante, conforme os

testimunhos dos seus biographos. — Seguindo no
entanto a politica d'alguns antecessores, suscitou

contra os christáos uma perseguição vigorosa —
a ponto de muitos d’elles sacrificarem aos deuses
do império, assignando outros um testimunho pu-
blico d’abjuração.

Entre os «renegados» d’esta classe—cogno-



minados libcllistas, em contraposição aos sacrifica-

dores da i.^— avultam os dois bispos hispanhoes

€Marcial e T^asilio

:

— arrependendo-se por fim

este ultimo,- «e pedinda como graça penitencial, o

ser acolhido na communhão dos leigos».

XI. — Pereceu este imperador no anno 261

da era vulgar,' conjunctamente com seu hlho «He-
rennio», ímmortalisando-se ambos em bravura

aguerrida: — e deram ambos o corpo á terra n’um
pantano da Thracia, apequena distancia _d’A bricio.

Achavam-se combatendo contra uma invasão

de godos, sahidos já da sua patria na
,
epocha de

«Marco Aurélio», mas acampados até então pelas

margens do Vistula*

Foi n’esta occasiao, que estas «hordas» se agi-

taram com transbordamento arrojado— fazendo os-

cilar nos alicerces o império romano.
Foi então egualmente, que a historia começára

a cdehrisar, pela primeira o nome d’estes «po-

vos» : ao mesmo passo que também a tradicção—
com visos de verdade — começára a accusar de
«traidor contra os dois mortos» a Treboniano Gál-
io, um dos logares-tenentes de «Dccio e Herennio».

XII.— Allude a ambos estes cesares o «rever-

so» do «numisma» por mim indicado, onde se acha
esta orla

PIETAS AVGG,

com a Piedade «no centro», voltada á esquer-

da, com symbolos correlativos nas mãos.
No «anverso», ha a cabeça de «Dccio» laurea-

da, voltada á direita, com o «paludamento» esbo-
çado.

XIII.—Tendo passado mais de 16 séculos por
sobre as «duas inscripções» de Trajano' '‘Dccio,

existentes ainda na actualidade • e' tornando-se
ellas por isso muito mais credoras da nossa vene-
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raçáo; serão descabidas estas minhas phrases,
a que me Icvára o artigo do meu amigo.

Merece-as de certo o imperador, a que o se-

nado romano concedera o sobrenome

OPTIMO *,

e a que a nossa península consagrara o cpitheto

SANGTISSIMO
,

«talvez por suavisada um pouco na pçrscguiçao

alludida».

XIV.— Gontrahindo-me agora á «ultima» das
«quatro inscripções» do meu amigo; começo por
copiar-lh’a aqui, como do Contador d^Argote lh’a

vejo transcripta:

D. N.

.... C . . . I . . . ARI.

RIM AT.

SEMPEU AYG.

MÁXIMO

MAGiNEISTI . . . .

'l EHUA . MAU

.

YlCTOiU. P.IIO.V.

DEDICAMT

Q . MORI

.

XV. — Esta inscripção valiosa— «estropia-

da na cópia e na decifração»—é uma das mais im-

portantes do districto de Braga, entre as muitas
ainda esparsas aos lados da «via romana» da Gei-

ra, atravez da serrania do Gere\,

Não é difficil de refa\ei% «na sua integridade

cpigraphica», ainda sem a lapide original á vista:

D. N.

IMPEIIATORI

TRIVMPHATORl

SEMPER. AACt
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MÁXIMO

MAGXEXTIO

TEUUA. MAIU. QUE

VICTOlU. PUOV

DEDICAMT

XVI.— Eis-aqui a transcripçao latina por ex-

tenso:

«Domino Nostro Imperatori Triumphatori

Semper Augusto Máximo Magnentio, Terra Má-
rique Victori, Provincia Dedicavit».

Eis-aqui a decifração portugueza correspon-

dente :

«A Nosso Senhor O Imperador Triumphador
Sempre Augusto Máximo Magnencio, Vencedor*

Por Terra E Por Mar, A Provincia Dedicou».

XVII.—Não exprime esta «lapide memorável»,
— como o meu amigo vê— o que n’ella suppoz
com o «Contador d’Argpte»:

«Quinto Mario dedicou esta memória a Nosso
Senhor, sempre Augusto Máximo Magnencio, A'en-

cedor, por mar e por terra, do povo romano».
,E ainda bem, que o meu amigo pospoz uma in-

terrogação á palavra ^ario: — e que o «reverendo
cactanista» se resalvára a si com esta sua preven-

ção, {Aniig., L. V. G. VÍI. n."* i3):

a

«não sei, se interpreto ou advinho».

XVIII.—Não ha, na «inscripção alludida)),o Q.
ê^/07^/ da «ultima linha» :— e eis-aqui, o que eu
supponho ter dado origem a esta excrescencia

:

0 «Padre José de Mattos Ferreira», um dos
melhores currespondentes de «Contador d’Argote»,
leu ^lARlO— indevidamente— no hm d uma «la-

pide» da Volta do Copo, transcripta nas Memó-
rias do reverendo theaüno, (Tom. 11. (joi):

-

-e

ideou por cila uma phrase analoga n esta iiiscri-

pção analoga' a ella

—

fascinado por (^Sallusiio))
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em relação ao Consnl Mario, e levado do excesso

de comparar as ainscripçõesy) entre si.

XIX.— Eis-aqui a «ínscripção» trazida á au-

ctoria, copiada peio «Padre Mattos», e d'cllc por
«(vontador d’Argotc»

:

.... D

VICT ...

ACIlíS

I.OIH . SL . . . . .

MA\.

ISEAK

MARIO. . . .

Eis aqüi agora o seu «refazimento epigraphi^

CO», cm conformidade com esta cópia:

D. N.

I.WICTO

IMPEilAT. TRUM
IMIATORI. SEM PER. AVCf

MAX.

MAGAEINTIO

TERRA. MARIQVE

YICTORÍ

XX. — Para justificação da minha presum-
pçcão»— em vista do exarado— eis-aqui as pró-

prias palavras do «Padre Mattos», copiadas do seu

Caminho da Gcira, inserto «anonymo» na Revista
Litteraria do Porto, cm 1842, no «Tomo Oitavo»:'

«A grande parte, que d’esta inscripção con-

« sumiu o tempo, me faz estar em duvida, se o ul-

« tiino nome que tem, é de Chiario ou não, pois

« houve em Roma um homem assim charhado
;

;

—

« e foi tam famosissimo, que— sendo íüho de po- -

« bres e humildes paes— chegou pelo seu grande
«valor a ser septe vezes cônsul:— e d’cllc conta

« Sallustio, que iriumphára de Jugurtha, fei da .
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« Mrica, nas guerras que teve com o povo ro-

«mano».
« Porem como em Roma houve mais Mários^

« não se póde saber a certeza, de qual fosse este

« padrão : — sendo que esta não é a minha duvida,

« mas sim, se o nome é de Mario \
pois para

« diante, na mesma res:ra, continuavam mais let-

: « tras, as qiiaes poderiam dar em outro nome

:

—

•

« que, se assim não fosse, ou em Mario achasse

« algum ponto, (que com elle se desfazia toda a

« duvida), poderia então livremente dizer, ser este

« padrão do Cônsul Mario, de quem falia S^lliis-

« tio » : — e também diz o nosso Homero Portu-

« gue\, (Lusíadas, Cant. IV. Est. VI)

:

« As cruezas mortaes, que Rorna viu,

,« Feitas do feroz Mario, e do cruento
- « Sflla, quando o contrario lhe fugiu.

XXI.— Em continuação d’estas linhas, prose-

gue ainda o «Padre Mattos», com os precon-
ceitos mariistas

:

« Morales, e outros muitos, dizem que no anno
« de 3842 da creação do mundo— 120 annos antes

,
« do nasçimento de Ghristo — veio com o cargo de

« pcoconsul para Portugal Caio Mario, homem de
« esforço e por tal conhecido, desde o tempo que

' « nas guerras de Numancia mostrou ser gentil guer-

« reiro : — e que por estes annos de 3842 da crea-

« ção do mundo, sahiu um grande exercito de Por-

,
« tugal, fóra de suas terras

;
e dividido em varias

-

«
partes, assolava quanto se lhe offerecia, princi-

« palmente as cidades amigas do povo romano

;

« enchendo — com esta furia — de temor a toda a
^;« Hispanha». .

< « E n’este tempo, chegou Caio Mario, acom-
- « panhado da melhor soldadesca ddtalia

;
e com

« ella foi rebatendo, em vários encontros, os nos-

« sos portuguezes, e reprimindo a sua ousadia c

« póde ser, que n’cstç tcrnpo se lhe levantasse o
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« padrão ;
pois algumas Icttras da inscripcão, prin-

( cipalmcnic da sepunda ^'cpra, me parecem dar-

« lhe o nome dc I 7C 7
"07(^.

XXII.—Ultimamente, a estas suas prcswnpções
7nariistas, encerra-as assim o «Radre Mattos», com
phrases também desconnexas um pouco

:

« Não me faz duvida, ser esta columna d'este

« mesmo NLvdo — supposto sejam mais antigas

« as suas regras do que Julio Cesar^ (de quem
«se presume ser o primeiro fundador da Geira) ;

« porque bem podia áquelle romano, valoroso mi-
« litar, cm um tempo depois — quando se fez a

« Geira — levantarem-lhe n’elle os romanos aquel-

« la memória : — pois foi tam digno delia, como
« os mesmos imperadores: quanto mais, que Braga
« estava já povoada de muitos romanos, antes que
n Julio César viesse á Hispanha: — porque, quan-
« do em Roma houve as guerras civis entre èlle e

« Rompeu, muitos cidadãos romanos fugiram para
«os portos d'Hispanha, onde alguns se deixaram
« ficar, cubiçosos da fertilidade da terra — esque-

« cendo-se da própria, cm que foram nascidos ».

« E por esta rasão se acham em ^raga no-

« mes romano3, escriptos em muitas pedras e se-

« pulturas, quaes são — Lúcios, Terencios, ^ale-
« r/os, CiHspinos, Serrilios, e outros muitos : — ra-

« são por que se póde inferir, que n’aquelle tempo
« — antes a haver a Geira — poderiam alguns ro-

« manos habitar n’aquelles bosques, (pois eram
« mais inclinados a elles que ás planicies) ; e que
« n’ elles pozessem algumas memórias romanas, dos
«capitães valorosos daquelle tempo».

«E seja certa ou não esta presumpção ;
tam-

« bem não importa muito, que est| padrão fosse

« do primeiro Mario, de quem falla^ Saílustio

;

por-

« que todos os seus descendentes foram muito in-

« s^nes e valorosos, como cantou o poeta Vergilio,

« (Georgicas, L. II. V. 169 a V. 171), fallando d’Jta-
' ^ dos '^randes heróes que creou— e diz: t
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D
« Extuíit : iinoc Dodos, Mnrios, mn^noííqiio Camillos,
« Sci|)i:ul:»s ilui*os ÍJ(‘llo : d tt‘, (naxime (^aosai*,

« Qui iiunc cxlremis Asiae jam vicloi* iii oiis».

XXIII.—A provinda dedicadora^ na «inscri-

pção» do meu amigo, foi evidentemente íx provin-
da tarraconense^ de que a CALLEGIA era um
govêrno especial com as Astiirias, desde o império
ao menos de Flavio Constantino Magno, fallecido

no anno SSy da era vulgar.

E’ de crêr no entanto, que estas regiões mon-
tanhosas — repletas de povos aguerridos — for-

massem desde cêdo um governo sobre si, separado
do resto da «provincia» — com praesides especiaes
— embora com subordinação governamental.

Ao menos, na «cangosta das Falcões» aqui

em Braga—na parede da «enfermaria nova» do
hospital de S. Marcos—ha uma «lapidas romana»
d’um legado juridico, supposto pouco posterior ao

imperador Marco Aurélio Antonino Caracalla, as-

sassinado no anno 217 da era vulgar: — eé uma
addição valiosa, em todo o caso, aos únicos dois

d estas mesmas regiões, conhecidos de ^orgJiesi

nas lscn\ioni de Sepino, (p. 24 íf).

XXIV.—Nas dedicações geraes da «provincia

tarraconense», eram usualissimas as siglas H. P.
e P. H.—significando Hispania Provincia e Pro-
vincia Hispania, como até de Sertorio Ursato se

póde vêr— P>e Notis Romanorum, lettras H e P.
E começou a dar-se esta designação de provin-

ciá hispania — «á provincia tarraconense» — no
reinado de Flavio Constantino CMagno

;

compre-

hendendo-se então o resto das «Hispanias», de-

baixo da designação generica de Cinco Provindas*

Mas n 'algumas dedicações da ipesma «provin-

cia tarraconense», usavam-se também as suas pala-

vras designativas; assim como só tauuaconktssks ás

vezes, conforme exemplifica de sobra uma lapide

tarragoneza de Jaicio Niimisio Montano— áe. ne-

nhum epi^Ti^nhista desconhecida.
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nas «medalhas romanas», sao sacramen-
taes as «dedicatórias conhecidas»:

C. V. T. T.

— -Colonia Victrix Togata Tarraco»
XXV. — No «campo das Carvalheiras» aqui

em Braga, \và uma «inscripçáo»—entre outras lapi-

d('S romanas— consagrada ao irnnerador Flario
r>

^ ,
i

^íagiio fMagiiencio, consimilhante á «4/'^ inscri-

pçao» do meu amigo.
Faz mcnçáo d’ella Contador d'Argoíe nas

<f\Icmorias, (Tom. llí., Suppl., n.^ lady; — trans-

creve-a no entanto incompletamcnte, por lhe omit-

tir as «duas primeirai linhas

D. N.

IMPiaiATOUI

—com excepçáo das «tres lettras ultimas» da 2.^

Acha-se esta «inscripçáo», no taboleiro do
chafariz, á esquerda de quem sobe para a capella

de N. Sebastião:— c é uma das «lapides romanas»
de Braga, que mais tem soífrido da aeçao do tem-
po, a ponto d’exigir na «leitura» o uso do tacto.

XXVI.—Eis-aqui o contexto d’esta «inscripçáo»

com as lettras em minúsculo nas mais sumidas
—«como é do uso lapidar e numismático'» ':

D. N.
I (mperatj oin

(t)\\\\},m\yi(ori)

' (s) EMPEii. (av) C
(gr) STO. MAXIM (oj :

(m) AGNEN (ti) 0
'

(ter) iiA. MAR (i)
„

(qv) E VI (ctqri) xvi

Pelas proxidades da estrada da Ge/nt, outras;

existem ainda do mesmo imperador, .- assim como
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de seu irmão Magno ^Dcccncio

,

declarado Cesar por
elle cm Milão, no anno 35 1 da cra vulgar.

XXVIL — Cóm estas «lapides valiosas»; e

com outras . analogas a ellas, esparsas ainda aos
lados da estrada áa Geira; iliucida-se a historia

hispanica dos «tres íiíhos» de Flavio Cònsiantino
€Magno — successores seus no imperió conforme
as suas estatuições, conjunctamente coni os seus
«dois. primos» Daimado e Haniiibalidrio.

A «Dalmacio», coube a Macedonia c a Achaia;
e a «Hannibaliano», o Ponto, a Cappadocia, e a
Armênia, com o iítúlo de rei como nas suas me-
dalhas se acha expresso:— embora se diga odioso

este «titulo» entre os romanos, depois daextincção
odiosa da mouarchia.

Ao filho" Constantino, «o mais velho dos tres»,

couberam as Gallias e as Hispanias, com a Britan-

nia. — Ao filho Cçnsiante, «o mais novo dos ir-

mãos», coube a Italia, com a íllyria e a África..

—

'Ao filho Constando^ «o médio dos tres», coube a

AsiaAlenor, a Thracia, a S}TÍa, e o Egt^pto —
com a capitai Constantinopla.,

XXVÍIÍ. — Assassinados Calmado e Hanni-
baliano, cóm outros mais parentes seus, «ás mãos
da soldadesca infrene»; fruiram junctos o imperio-

os filhos de Constantino

o

anno 335-— es-

tabelecendo entre si um aceordo amiga vel.

«Flavio Cláudio Juíio Gonstantino lí», nasci-

do no anno de 3i6, morreu victima d’uma embos-
cada perto d’Aquilea, no anno 3qo— attacando

então a Constante com inveja de o ver assenho-

reado— assim como a Constando — dos despojos
de Dalmacio e Hawiibaliauo.

Flavio Julio Constante», nascido nos annos
dó 3'2o, ficou senhor geral do irnperio do Occideav
te, depois da morte de seu irmão Conslantlno

:

—
e só c) perdera com a vida, no anno 35o.

«Fjavio Julio Constanciu H»^, nascido no anno

317 , deixou com a morte as rédeas do império, no
anno 3òi.



XXIX. — Não gosou muito das G... ..

das Ilíspauías com cilas, o imperador «Constan-
- tc — príncipe inepto e vicioso, e concitador da
cxccracão publica contra si.

Perdeu-as cm breve, esquecendo a missão de
soberano, com as suas «distracções usuaes» nas
tlorestas— perpetuadas assim em T)tctor o Senior,

com estas suas palavras :

«Quarum (pentium) obsides pretio quaesitos

«pueros venustiores, quod cultius habuerat, libidine,

«hujusmodi arcisse, pro certo habetur.

XXX. — O alludido Flatno <py'lagno Mapnen-
cio— general memorável, a quem sobremodo ama-
vam os soldados — assenhoreou-se da purpura em
breve, em « Augustodunumw então— depois

cidade memorável da Gallia Narbonense.
Fcl-o no fim d'um banquete do amigo «Mar-

cellino»—em que os excessos da meza tinham es-

candecido os convivas — apparccendo-lhés inopi-

, rnadamente com o manto imperial aos hombros, c

com o diadema na cabeça.

A's acclamações dõ festim— d’ante-mão pre-

paradas pelos dois amigos—^ corresponderam logo

em continente as acclamações das legiões.

XXXÍ.—Apenas elevado a impefacior^ procu-

rou «Magnencio» assenhorear-se de «Constante»

— que só curara de fugir-lhe para as Hispauias^ c

aonde nò entanto não pudera chegar
;
pois fôra al-

cançado e assassinado em Elne ao pé dos Pyrc-

neus— antiga llliberis de «Pomponio Mela», (ii. 5).

Da imperatriz Helena^ mãe de «Flavio Cons-
tantino Magno», conserva ainda Elne a lembran-

ça—com modificação levissima de nome.
XXX ÍI.—Assassinado «Constante», caminhou

logo «Magnencio» para Roma, aonde chegara sem
obstáculos: — e d'ahi enviara sem demora propos-

tas a Constando— «então oceupado em cue rear

os persas» — para elle o reponhecer conio impera-

dor do Oceidente.

N'este meio tempo, abraçaram as Hispanias^,
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o píirtido das Gallias^ conforme o testimunha aqui
em Braga a «lapide allúdida» do «campo das Car-
valheiras»; e com ella as correlativas da estrada da
Geira, esparsas ainda actualniente na serrania do
Ge7'e:{.

XXXIII.—Para p auxiliar no governo do im-
pério, associou a si «Magnencio» a seu irmáo «Dc-
cencio», como attesta uma «lapide romana» de Gar-
tama na Hispanha

—

emhoi^a omitiam esta circum-
standa annaes geraes de 'I{oma.

Eis-aqui esta «inscripção» importante:

I) . N.

MAfi>0. DECENTIO

IMF. INOSTRO. PJlSSniO

FLOREXTISSIMO. CAKSAKI

XXXIV.—N’uma «lapide romana» da Geira^

na «Volta do Covo», dá-se a «Decencio» o titulo

TSOBILISSIMO

conjunctamente com o epitheto
^

FLORENTISSIMO :

—e desde «Flavio Constantino Magno», nao foi

mais um epitheto vago, como ate então— mas um
tiíulo legal—esta designação de nobilissinio.

XXXV,—Eis aqui esta (dnscripção», confor-

me Contador d'Argote nas Áíejiiorias— Tom. il.

Pag. 557 :

!>•

MACIVO

DFCEMIO

XOBELISSIMO

F. C0UEM1S8I

MO. CAKSARI

R. 0 l». INATO

M. XWII
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Fis-aqui agora a «transcripçáo correcta»—cm
que sao -ir uali- cirnas» as siglas D. N. e B. R. P.^
i'í)itniinc) )?^jsíi'o, c 'Bono Rcipi(blicac)^ akm da
sipLi milliar M:

. ^.tencia a via romana do Braga a Astorga
por l'u}% seguindo por «Ponte doLima»:— e c

copiada com «estropiamento palpavcl))^ facillimo de
«corrigir» todavia

:

U. N.

MAGM)

MACKMIO
.....111. I ir.ElUTCUl

ALÜ.
pO

^ ^

Ü. IS. R. V. N.

WXl

XXXVII.—Emi;^elaçao ao titulo official ào. D'e-

cencio^ pódc o m:u amigo ver a Zosima —lAvr. II.

pa. iiyu, ou a Gibbon na «versão francèza» de
Gai:{ot —Tom. III. pag. 43*^.

Verá tel-o creado o lilho da imperatriz «'Hele-

na», corno qualiticação honorária á’Hannibaliano^

«por oceasiáa-de dar a Dalmacio o titulo de ce-

sarr> e verá outorgar com elle o uso da «purpu-
ra e ouro» nas vestes, em testimunho solcmne de
«Gistinccao íaustuosa». ' *

D. >.

MU] NO

HmONTIO

^OlaL!Ss^IO

FLOniIMbSI

MO. CAMSAia

R. U. P. ^ATO

M. \x.\n

XXXVI.— De CoLirano Alto-Mniho— «da aldca

d’Antas» — copia ainda C/lrgote m\^ f\Icmorias,

(Tom. II. Pag. () 2 o), outra «inscripção» analoga de
^'JJdcciicio.

\
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XXXVIII.—Nas P^íedalhas IcoiioorapJiadas de,

Sãhatier, menciona-se o c^ar-sc n'algumas a 1^'ccn-

do—«representado sempre com a cabeça nua» —
o epitheto especial

FORT (issimvs).

c-

Escrevendo nós. em minusculo—«como é d’uso

lapidar e numismático»—as lettras omissas na de-

sigüiação.
'

XXXIX.—Náo são escassas éntrc nós -^noias

ruinas romanas» —'as medalhas de Magnmcio^
como imperador nas Galiias e nas Híspcviias.

Das apparecidas nas ruinas de Conimbrica em
«Condeixa»

—

com o nome local realochos—dá noti-

cia curiosa o Dr. Augusto Mendes Simões do Cas-

tro, no Guia Hístorico do Viajante em Coimbra e

Arredores.
Fal-o n'uma «nota» da pag. 266, expondo «de-

cifrações» do Dr. João Corrêa Ajres de Campos,
escriptor illustre, e cultor dedicado dos estudo s

archeologicos.—Não foi elle no entanto «decifrador

exacto»,. nem no \'ealocJio de Magnencio, nem ain-

da nos á'Augusto e Constante—ambos na mesma
«nota» alludidos.

No á'Augusto sobretudo, é saliente de mais a

«inexação», apesar dos provados conhecimentos do-

illustrado «decifrador».

XXXX'.—Leu o «Dr. Ayres de Campos» —
no alludido realocho—como significando

« Lucio Gornelio Terracina»,

« Marco Junio Hispali ou Hispano»,,

os nomes dos «duumviros»

L. COR. TERR.

M. IVN. nisp.

Devia ler no entanto— «dentro dos limites nu-

m
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mismaticos, e sem levar-se d'outras correlações»

—

estes dois nomes someotc:

« Lucio Cornelio Terreno»
j

« Marco Junio Hispano».

Pois allude a estes duumviros»—e a elles sós

—

esta «medalha» de Celsa, cidade da «Hispania Tar-
raconense»:—e comprova-o assim a «comparação
numismática», em face dos mesmos 7tomes enw ex-

tenso, n’outra «medalha» da mesma colonia».

E tral-a Fr. Henrique Floj'ei nas suas Meda-
lhas—T. I. p, 352.

XLI—O realocho de Magnendo—em cobre

—

é assim descripto na alludida «nota» :

No «anverso» :

D. N. MAGNEMIVS. P. F. AVG.

Dominus Magnentius, Perfectus Augustiis.

No «reverso» ;

VICT. DD, NN. AVG. ET. CAES.

Victoriae Dominorvm Nosti^orum Augiistorum et

Caesarum.

No «escudo» das «Victorias» ;

VOTIS. V. MVLT. X.

No «campo» : S. P.

No «exergo» : h. p. s. c.

XLII. — No «anverso» d’es^;e i^ealocho, é esta

a «legenda» expressa, e não outra: f

«Dominvs Noster Magiientivs, Pivs, Felix, Avgvslvs».
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No «reverso»^ é esta a «legenda», e não ou.tr»:

«Victoriae Dominorvm Nostrorvm Avgvstorvn»
et Gaesaris».

E allude a €\ía^nencio e tecendo como «Au*
'gustos», e a ‘Dcsiderío como «César» — irmão mais
novo d’ambos, e «declarado assim» por ^lagnen-
cio em 35 1 , conjunctamente com dO>ecencio:— e

comprovam isto outras medalhas, de ^agnencio,
nas Medalhas lconogr<whadas de Sabatier^ onde
estão duplicados os — (ÍG— em AFGG, sem ha-

ver duplicação correlativa em CAES.
E nas «siglas» S, P., ha a «legenda» omissa

em nosso dedjrador

Securitas Publica,

consimilhante á do conhecido «medalhão de prata»

do mesmo Mqgnencio, onde se lê no «reverso»

Securitas Reipublicae.

XLIII.—Imitando aò imperador «Magnencio»,
na começada rebellião em Autiin; continuou-a o
general Flavio Uetranion, em Sirmio na Pannonia
— «aífectando no entanto subordinar-se a Constan-

do^ e querer só vingar a morte de Constante»

.

E’ conheçida dos epigraphistas uma «lapide

romana» de Mont-Juich, em Barcelona em Hispa-
nha, em que lhe é conferido o titulo

POMllNO NOStRO,

como numa «medalha de cobre» em Sabatier, nas

Medalhas Iconographadas

:

— a unica de mim co-

nhecida de %)etranion, «em que ha o busto laurea-

do d’imperador».

XLlV-j-Eis-aqui a «inscripção» alludida, me-
morada na Silloge de Finestres, (Class. II. n.^ 3qj:
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VL. V1:íKIIEN!0M

« Tribiitum Narbonensium Omnium Civitatum

»

—vê-sc terem tido uma «condemnação tributaria» os

narbonenscs^ «como primeiros culpados na insurrei-

ção dc Map;nencio-i)\ o, vê-se ao mesmo passo

—

não obstante a mudez da historia—o reòebel-a Veira-

7iion nas «Gallias)),/?os^enur;ze;zíe aos acontecimen-

tos do/lutun.

XLV.— Faltam-mc «documentos históricos»,

para a fixação inconcussa da epocha indicada

—

apesar de os procurar com assiduidadé", nos do
paiz e de fóra d’elle.

Infeüzrmente, calam-se-me n’esta parte as lapi-

des e os niimismas—documentos prestimosissimos,

«e únicos ás vezes», nas illucidaçÕes da historia

antiga.

E bastará lembrar as «moedas godas» de Narbo-
na^ cunhadas por Leovigildo^ Chiníila, Cindasnin-

tho, Erpigio, e Egica—como «documentos» da lon-

ga sujeição da Gallia Narhonense aos nossos anti-

gos «reis godos», apesar de situada fora da pe-

ninsula hispanica.

XLVI.—No que ha certeza,é em ter-se associa^

do Magnencio com Vetranion, depois de passados
alguns tempos das suas insurreições. g- E as «pre-

feituras» da Italia e das Galhas, com os «paizes

guerreiros» da Illyria, desde o Danúbio até os con-

fins da Grécia^ só obedeciam então aos dois che-'

fes revoltados— «tornados dhmmigos em amigos».

E na «prefeitura» das Gallias—como é sabido'

—comprehendia-se ó «vicariato» das Hispanias.
'•

XLVII.—O imperador Constando, despertado^

no Oriente com estas oscillações no Oceidente^ dei-.
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xou por si contra os persas os seus logares-tencn-

tcs—e caminhou á pressa para a Europa.
Chegado a^ Heraclea na Thracia, recebeu os

embaixadores de Magnencío e Veti^aníon, com as

propostas enviadas^jde Roma pelo primeiro, e de
novo refotçadas agora pelo segundo.

Ouvidas p^ém estas propostas, regeitou-as

Constando absolutamente, no que dizia respeito a

Alagncndo :—e só procurou associar Vetranion a

si, (frcconhecendo-o então como egual e collega».

Mas fel-o astuciosamente, com a condição d elire

desfazer a alliança com Magnendo, e d’escolher

um logfir nas fronteiras das províncias respectivas,

onde com juramento commum tractassem ambos
de si.

XLVÍII.—Chegados á falia Contando e Vetra-

nion, «uniram-se» as legiçes umas com outras, em
favor do neto da imperatriz «Helena» :—e Vetra-

nion, «estupefacto com a defecção dos seus», viu-

se forçado a despojar-se ahi mesmo do diadema,
sujeitando-se a ir viver «favorecido» no retiro.

D'alli partiu então para Prusa o «desthroni-

sado ancião»', e ahi findára os dias em «opulência»,

nos annos de 356

—

tendo tido apenas lo me:{es de
reinado-.

XLIX.—Acha-se em Eutropio, (X. lo), um bos-

quejo característico de Ee/ra/no/?,delineado, com mais
vero similhança que n’um e n’outro dos llvtores.

Tinha nascido nos sertões da Mesia, oriundo
de familia obscura:—c tafn abandonada lhe fôra a

«cducacão», que só depois do engrandecimento
aprendera a lér.

L.—O imperador Magnendo—'apenas então

segregado de Vetranion com as astúcias de Cons-

tando—caíninhou contra este a marchas forçadas,

á frente d um exercito numerosissimo, em que sobre-

sahiam os hispanos o os - «todos elles

entre os barbaros então olhados, como da raça

mais hnmidavel contiM Roma».
Ciicgados ambos os «inimigos» freine a írerte^

6
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«e esgotados á larga os lances estratégicos de pro-

íicuidade mutua» *, foi adversa a sorte a Magnencio
— ficando Coustancio o vencedor.

Em Sulpicio Severo, (Livr. II) ,vê-se o «bos-

quejo essencial» dos preliminares da lueta, para cu-

jo exilo propicio implorara o triumphador o ceo

—

orando largamente n'uma egreja, «com o bispo aria-

no Valenter*, a pequena distancia das suas legiões.

LI. — Debalde procurára Magnencio, «de-

pois da sorte fatal, recuperar com as armas a for-

tuna perdida— «aproveitando-se até da indolência

de Constando, na continuação morosa da lueta».

Foram tãq colossaes os desastres da sorte con-

tra si, que SC vira forçado em íirn a pedir a paz
ao vencedor — «suppiicando-lh’a no entanto em
vão».

LIL— Reduzido C^agnendo a estes extremos,

suiddoii-se com a sua própria espada— assassi-

nando primeiro a sua mãe, e a seu irmão Deside-

rio— «SC devemos dar fé ao historiador Zonara,
— Matou-se cm Lron na França, a 1

1

d’Agosto de

353, conforme Sahalier nas oÁledalhas Iconogra-

phadãs.
Em Victor o Joven, acha-se assim esboçado

este desespero fatal:

«Transfosso latcre, ut erat vasti corporis, vul-

«nerc naribusque et ore cruorem ctfundens, expi-

«ravit».

LIII.—Imitou Decendo o exemplo de Magnen-
c/o, para eyitar assim também

,
as «vindictas» de

Constando:— « vindictas proclamadas pelo ven-

cedor, depois do triumpho supremo em <^ursa—
«a Essek famigerada do Drave, considerada sem-

pre como uma posição importante nas guerras da
Hungria».

Suicidou-se em Sens— na França também —
apenas sabedor da morte de Magnencio.

Pois ambos se haviam acolhido ás Gallias,
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((Como ultimo c único refugio» —depois de per-
didas as Hispamas, e com ellas a Italia, conjun-
ctamente com a 0.4frica.

LIV.—Das «lapides romanas» de Magueucío e

Deceucio^ allusivas á «via militar» da Geira
; vé-se

a solicitude d’estes dois imperadores, em relação
aos melhoramentos da «viação publica», n^esta par-
te Occidental da nossa peninsula. — São por isso

testimunhos públicos da gratidão e reconhecimen-
tos dos povos, c do cuidado da sua perpetuação
na posteridade.

Foi por isso tambem, que eu deixei correr a
penna um pouco á larga, na historia geral d'estes

dois victimados— de que Víctor o Joven bosqueja
assim o caracter de Magnencio'.

«Sermonis acer, animi tumidi, et immodice ti-

«midus; artifex tamen ad occultandam audaciae
«spécie formidinem».

LV. — N'estas «inscripçôcs valiosas» da Gei-

ra, são €Magncncio e Decencio os «últimos impe-
radores memorados»: — eé o «primeiro lembrado»
Tito Flario Sabino Despasiano, elevado ao solio

no anno 69 da era vulgar, e fallecido no anno 7().

Vê-se d aqui por isso, como se enganava em
suas «utopias» o Padre José de Mattos Ferreira,
suppondò ser de Julio Cesar esta estrada fami-

gerada: — estrada da maior magestade, entre as

quatro de traçara Augusta para oisturica — «Bra-

ga» e «Astorga» na actualidade.

LVI.—No Itinerário d’Antonino — «como sabe
muito bem o meu amigo» — descreve-sc, em pri-

meiro togar, a pia que seguia por Chaves

;

em se-

gundo togar, a que seguia por Fão, e era mariti-

ma em parte
^
em terceiro togar, esta do Geixg; c

em quarto togar, c\ que seguia por Ponte do Uma.
No «artigo» Geira do Porlugat oinligo e Mo-

derno — pag. 2(4— apparece confundida esta 4.^

com a iU, «por lapso palpavel de redaceauo. : - e

pur isso íigura alli a Geira, como ob]'a iiiitiat do
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imperador Octaviano Q4iio'usto, contra o qiie o
amigo sabe muito bem.

E’ também «por lapso egual», que no'^sme"
mo «artigo» se dá a Garra passando em Pa/;; 2ez'ray

no sitio da ponte do ^Bico— em confusão manifesta^
com o sitio do Bico no Garq .* (Pag. 263).

LVII.—Tem 0 meu bom confrade no tontadon\
de Argote, nas Antiguidades e nas Memórias, os‘

«doeumentos esscnciacs» dos meus assertos, -no'

i|ue lhe tenho com elle atéqui exposto.

Devo no entanto— antes d’cncerrar estas Jb'
nhas — lexmbrar-Ihe ainda uma «inscripção» mais.
de Magnencio, «supposta sem rasão como do im-
perador Bupieno».

Exige-o assim o meu «escopo especial», con-;

sagrado á illiicidação do «império» de Magnencich

Hispanias— escopo em, boa hora despertado"
pelo meu illustrado amigo.

LVIII. — Eis-aqui de Bonati no Supplementò
a Muratori— Tomo II. Class. 6— a «inscripçáp

ailudida», fragmentada como é:

IVSSV. DOMEM

ET. PREXCIPIS. AOSTUI

.MAGM. MAXIMI. VICIOR
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LIX. —.Níío pode fallar-so aqui do Marco
Cláudio Pupicno Máximo, (^acclamado imperador
pelo senado», conjunctamente com Cbecuno Clodío
Balbino: ambos acclamados ao mesmo passo,
que as legiões acciamava-m a Marco Antonio Gor-
diano Junior.

Náo conheço «documentos alguns» — nem la-

pidarei, nem cpigraphicos— de reconhecerem as

«Hispanias» a «Pupieno» e a «/B albino».— Procu-
ram-se de balde.

Não é no entanto mister isto mesmo, attento o
formulário sacramental d’esta «inscripção» : — e é

de sobra para mim este «argumento».
LX.— Deve-se a Flavio Coustantino Magno,

nascido no anno 274, a «creação» do titulo

CONSVLARIS,

com que nos apparece aqui Antonio Maximino,
4(governador provincial».—Ninguém o ignora.

Náo póde por isso fallar-se «aqui» de Piipie-

110, imperador em 238— e conseguintemente, mui-
to antes do reinado do filho da imperatriz «Helena».

LXI. — Lcnibrando-nos dfiima «inscripção de
Cordova» na Hispanha, memorada nas Inscript.

de Gruter, Tom. I. Part. I; e d’outra de «Alatri»

do Lado, mal apreciada cm Cenni nas Antiq. Eccl.

Hispan., J)\%s>. II. Gap. L, podemos refa:{cr a «4.*'^

linha» d esta «inscripção» de «Ciresa» na Hispa-
nha, lendo n'clla embora falha

PERPETVI •,

e lendo na ultima palavra da «linha 3 .^»

VICIOU (is)

Pois são do Grande Comiantino ambas as

«iusen peões» alludidas, c modelos ambas de «foi--

rnulariu epigraphico» uhei'ior.



LXIL-- Comparando ainda esta «inscripção»

com as conhecidas de e com a"‘'cir-

CLimstancia expendida do titulo consular; somos
levados a lér na «3.^ linha»

M\GyfeutíÍJ MAXIMI

- o sempre augusto maxímo das «lapides romanas»
do Minho, e de que na Historia áo imado Dr. João
Doria— «compendio escholar»—apenas se memora
o nome como tjmannOj, e como ass^ss/zw de «Cons-
tante»—-co;?/ mutilada inexação do ensino publico.

E quanto ao Antonio Alaxiwino, pódc ser muito
bem o Cônsul Antonio^ memorado nos Fastos Ca-
pitolinos em> 38'2.

LXÍÍI.—-Expondo até-aqui, o que é da alçada

da «historia»

—

com as illucidaçôes das lapides edos
mumismas — aventurarei agora uma «coniectura

complementar», não destituida de plausibilidade.

; Seria o tributo dos narhonenses— «aceusado'

na inscripçcio barceloneza do Mont-Juich»—impos-
to entáo pelo imperador Constando, em benetlcío

especial de Vetranion ?

Seria com elle, que o neto da imperatriz He-
lena lhe pagaria o voluntariíim otium, em que o

mantinha na Bithffnia—conforme a phrase memorá-
vel de Victor o Joren ?

Talvez que sim :—galardoava por um lado o

«traidor» a Magnencio, «alem de submisso asfnas
planicies de Sardicay>;—e opprimia pelo outro aos*

«antigos adversários», como alma inaccessivel á com-

paixão,no dizer justificado d'Ammiano (xrv. 5;xxi, iT))

LXIV.—Tenho de certo fatigado o meu amigo,

forçando-o a soífrer estes «desafogos archeologi-

cos»—cm abuso talvez da nossa provada amisade,

apesar da contrariedade das crenças políticas.

Desculpe-me no entanto, com a muita estima

e consideracáo:—e deixe-me só dizerdhe em rema-

te «duas palavras mais», e findar com ellas.

LXV.— Durante o reinado de Constando^
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:

(findado com lo annos de menos, «em 35 1 », no

'

Manual de Numismática do famigerado Hennin)
—soffreram as Hispanias vexações inaiidi;as.

Náo as governaram senão funccionarios cspe-

sinhadores—escolhidos assim pelo imperador irado,

em vindicta da adhesao calorosa dos povos a Ma-,
gnencio e Decencio.

LXVL—Cahiu então este infeliz «vicariato»

nas mãos de Riifino, Houorato, Florencio, eNchri-
dio—magistrados viciosos como Constando; poden-
do applicar-se a cada um estas palavras de Victor
o Sêniory

por elle a em^ crise egual applicadas:

« Cujus stolidum ingenium publicae rei

« patribusque exitio fuit, uti passim demus, fora,

« viae, tcmplaque, cruore, cadaveribusque opple-

« rentur busíorum modo».

LXVII.—A quem parecer «minuciosa de mais»
esta minha exposição^ «sendo o assumpto de si li-

mitado»; responder-llie-ha por mim D. João Fran-
cisco de Masdeu^ «historiador severissimo da nossa
visinha Hispanha».

Fal-o-ha o douto barcelonez, com estas pala-

vras da sua Historia Critica—Tom IV. Prol. § VII
—na edição de Madrid :

« En muchas ocasiones es digno de ma}/or
« elogio quien habla meiius.—Mas quando se em-
« prende una historia

;
como no se desvie la plu-

« ma á otros asuntos que no tienen relacion con ella;

« ju:{go que es digno de menor censura el autor que
escribe mucho, que aquel que — afectando suma
brevedad— omite á veces lo que sepodia deciny.

Braga, lo de Março de iHyp.

5 Pjoísãsor, .Pcreira-íÇaldas,

«

«
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.... pídas haUilIciS saní:ui!i(^>as,

sua mcniuria, c c.biais valorosas,
l(uii lo^ar,hio ílm <ía ('dado, 1

110 Icuiido da suprema oteniidad(c 1
Camões— G. I. l'’st. XVll— Lusíadas. • 9

I.— Soares d'(2A:{CPcdo SBarhosa de /íl

^^{nho Leal— nascido na calçada da Ajuda em . í*
Iklem a i (3 de Novembro de i8ib— deixou dc ser •

do numero dos vivos a 2 de Janeiro de 1884, na
sua casa d habitaçao cm Lordello do Ouro. "i

Veio assim um filho honrador da cidade dc
Lisboa— sacrificador dc tudo o que tinha, ás cren-

’

çes legitimistas que o embebeciam, e que defendéra '.

'.f

denodado no campo do sangue— a fallecer adjun-

ctamente ao baluarte da liberdade, na cidade hc- l i-

roica do Porto, onde com magua e sentimento as V
vira definhar de todo. .4;

IL— Perdida assim a esperança dos recursos '

ç-

da vida, fez-se L*inho Leal mestre-esçhola de crean-

cas— abandonando com tudo a «profissão tolen-

tina» em breve. .

'

Çntregou-se então ao mister de pintor, come-
;

çando a exercel-o com mestria na egreja de Sancta
''

'

Eulalia d’Arouca: — e bafejou-o com melhores aus-

pícios a nova profissão adoptada.

ííí. — Neste tirocinio artistico, houve ‘Linho

Leal á miao— entre escripios curiosos, que devora-

va a lêr nas horas vagas— uma edição antiga dos
. ^

Diálogos de Varia Historia de Ledro de zMaris.
^

E foi na leitura dVsta obra noticiosa em espe-
'

ciaj, que elle ideára e planeara o seu Portugal A.n-
,

"""

TiGO E Modeiixo— dcixado incompleto infelizmente,
'

ao elle baixar á valia mortuaria da cgualdade, mas „

podendo dizer-se d elle como Camões nos Lusiadas '

— Cant. I. Est. XLÍV: •

'

j

«Por (liímíe passnr dcícrminnva, ~ K

mas cão ílio saccedeu como cuidava». ,

'

A’
'
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IV.— Deixada a pintura, e coííocado á testa

da administração da easa rÍL|uissima do Cópo—
«com propriedades em quasi todas as provincias

do paiz» — habilitou-se T^inho Leal com «subsidios

chorographicos» d’altissima valia, visitando-as e

estudando-as em repetidas excursões.

E assim pôde conseguir «noticias vari.adissi-

mas» para o seu Portugal Aintigo e Moderxo— não
deixando d'avultar entre ellas as attinentes a

DEs e iNsenipçõES, e ás romanas especialmente.

V. — N^esta parte no entanto, confiara dema-
siado ^inho Leal em «copias estropiadas» — pro-

venientes de livros impresssos umas, e oriundas

de códices manuscriptos outras.

E em confirmação d’esta «verdade lamentável»,

escripta foi a Cauta Epigraphica em reproducção
agora amdsamente— sendo iniciada em 1 879, eni

sãbbado 2() de Março, no «tri-semanario bracaren-

sc» Commkrcio do Mixho, (n.*^ 91b), de. que n’esse

anno era Director Q/lnionio Joaquim de ^lesquita
apimentei, sendo Redactores v). LMiguel Sotto-

LMayor e Custodio Velloso.

VI.— Instados nós e instados mais d urna vez,

desde principio, para em texto avulso editarmos a

Carta Epigraphica
;
só agora nos decidimos á soli-

citada reedição decorridos embora ii annos.

E lá na eternidade onde resplende, acccitc--

nos de novo este obolo o varão prestante— ífdiq-

tneuíe substiluido muito bem no illiisirado Qdhbade
de Miragaja)— a quem diremos hoje em publico

aqui, o que em particular lhe dissêramos cm 10

dc .Março de 1879, n’estas linhas de Camões nos
Llsiadas—

C

ant. Ví. Est. LXXXÍÍ:,

este iiosso tnibnüio niio te ofiende,

tiiiles leu scT\d(jo so pjcteiide.

Braga — 10, Julho, 1890.

O Decaao do Lyceu, Petura-Caldas.








